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        Strasbourg, 20 aprilie 2012 

Știri din Parlamentul European 
sesiune plenară 

17 - 20 aprilie 2012 
 

  

Drepturile omului: Parlamentul European dorește 

o mai bună monitorizare a cenzurii internetului: 

Parlamentul a cerut Comisiei Europene să propună 

reguli pentru consolidarea monitorizării cenzurii 

internetului de către regimurile autocratice. Primăvara 

Arabă a arătat potențialul internetului și al rețelelor 

sociale ca instrumente de exercitare a dreptului la 

libertatea de opinie și expresie, arată propunerea.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deputații dezbat cu Catherine Ashton situația din Mali, Myanmar și strategia Mării Negre: Deputații 

europeni au dezbătut marți după-amiază recentele evenimente din Mali, Siria și Myanmar, precum și strategia 

UE pentru Marea Neagră cu Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ședință solemnă în prezența regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei: Regele Iordaniei Abdullah al II-lea a 

ținut un discurs solemn în fața Parlamentului European, miercuri, la prânz. Ultima sa vizită la Parlamentul 

European a fost în decembrie 2007.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Drepturile legate de contractul de muncă: 

Membrii Parlamentului European au participat la o 

dezbatere comună cu Comisia Europeană 

referitoare la drepturile legate de contractul de 

muncă, ca urmare a două propuneri legislative 

prezentate de Comisie la 21 martie privind 

detașarea lucrătorilor temporari în UE.  



 

 2 

     
 

Atragerea capitalului privat pentru a ajuta proiectele de dezvoltare regională în dificultate: Proiectele de 

dezvoltare regională care sunt în dificultate, în țările care au de suferit din cauza crizei economice, ar putea fi 

impulsionate prin împărțirea riscurilor investiționale între investitorii publici și cei privați, conform proiectului 

care a fost supus la vot joi. Partajarea riscurilor ar stimula recuperarea economică, prin furnizarea capitalului și 

prin surmontarea reticențelor băncilor de a suporta singure riscurile. "Un instrument de împărțire a riscurilor va 

reprezenta o soluție reală pentru aceste probleme cu care ne confruntam si va permite continuarea 

implementării programelor europene, injectându-se în economie fonduri suplimentare mobilizate de BEI și de 

alte instituții financiare. Consider că aceste fonduri menite să cofinanțeze proiectele puse în aplicare cu 

sprijinul fondurilor structurale și de coeziune sunt deosebit de importante si vor avea un impact imediat asupra 

economiei, contribuind semnificativ la crearea de locuri de muncă" a declarat Petru Luhan, membru al 

Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European, comisia responsabila pe fond. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parlamentul decide cu privire la acordul cu USA 

privind transferul de date personale: Un nou acord 

privind transferul de date personale ale pasagerilor UE 

către Departamentul de Securitate Internă a fost votat 

marți. Acesta stabilește condiții legale pentru 

transferul acestor date și se referă la aspecte precum 

perioadele de stocare, scopul utilizării datelor și 

măsuri de protecție a acestora. Acordul înlocuiește o 

înțelegere aplicată provizoriu din 2007. Unii deputați 

și-au manifestat îngrijorarea cu privire la standardele 

de protecție a datelor incluse în acord.  
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Combaterea crizei economice și a evaziunii fiscale: Deputații au participat la o dezbatere referitoare la 

mijloacele de combatere a crizei economice, în special în zona euro, la care a participat președintele Comisiei 

Europene José Manuel Barroso. Imediat după dezbatere, Comisia și Consiliul au făcut declarații cu privire la 

măsurile de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale. 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru mai multe informații despre activitatea Parlamentului European consultați site-ul: 
www.luhan.ro 

Sau platforma online creată special pentru a comunica cu dumneavoastră: 
http://luhan.ro/blog/ 


